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Bakgrunn 

SINTEF Helse har gitt ut rapporten ”SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 1/08”. For 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling gir rapporten berre tal på kostnadar. Meir utfyllande 
presentasjonar og analyser vil kome i ein sektorrapport til hausten.  
 
I rapporten er kostnadstala for tverrfagleg spesialisert rusbehandling for låge. Rapporten fortel at det for 
Helse Vest i nominelle kroner er ein nullvekst frå 2006 til 2007, eller ein reell nedgang dersom ein tek 
med prisstiginga. 
 

 



 
Figuren over viser at Helse Vest har ein kostnadsvekst for somatikk på ni prosent, ein kostnadsvekst for 
psykisk helsevern på tolv prosent for vaksne, sju prosent for barn og unge og ein kostnadsvekst på null 
prosent for rusbehandling.  
 

 

Kommentarar 

Tall for Helse Vest i årleg melding for 2007 
I Helse Vest sin årlege melding ligg veksten i årleg kostnad innan tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
litt høgare enn veksten innan somatikk / andre tenester. Samla driftskostnader til tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling er på 418 millionar. Kostnadsveksten i 2007 er på 9,3 prosent. Eit stort kjøp av 
gjesteplassar utanfor regionen blir peka på som ei hovudårsak til veksten. Desse tala er og meldt inn til 
SSB som grunnlag for deira produksjon av offentleg statistikk. 
 
SSB og SAMDATA har i 2006 og 2007 gjort endringar på dei innmelde tala frå Helse Vest (med 
underliggjande helseføretak). Desse endringane gjer at det ikkje blir samsvar mellom tala som er 
innrapportert frå Helse Vest og dei tala som SSB og SAMDATA nyttar i sine publikasjonar. Endringane i 
høve til Helse Vest sine tal er at det i 2006 er gjort eit tillegg på om lag kr 30 mill. medan det er gjort 
fråtrekk på kr 18 millionar i 2007.  
 
Konsekvensane av dette er at Helse Vest i rapporten står fram som ikkje å ha oppfylt kravet i 
oppdragsdokumentet for 2007 frå Helse- og omsorgsdepartementet om at den prosentvise veksten 
innan psykisk helsevern og rusbehandling i 2007 skal vere sterkare enn innan somatikk. 
 
Helse Vest har vore i dialog med SINTEF for å få klarlagt kva korreksjonar som er gjort. Gjennom dette 
arbeidet har SINTEF erkjent at nokre av korreksjonane var feil og derfor vil tala for 2007 bli korrigert 
tilbake med om lag kr 10 mill. (eller om lag tre prosent). Dette rettar opp bildet noko, slik at det no står 
fram som at Helse Vest har ein vekst på om lag 3 prosent nominelt, men viser framleis ein realnedgang 
frå 2006 til 2007.  
 
Vårt problem er at det framleis er gjort korreksjonar i talla vi rapporterte for 2006 og 2007. Det er gjort 
korreksjonar som det er vanskeleg å følgje og forstå på mellom anna husleige, avskrivingar, 
gjestepasientar, klassifiseringar av institusjonar mellom rus og psykiatri. Veksten som er rapportert frå 
Helse Vest inkluderer alle kostnader som er registrerte i våre rekneskap og viser ein vekst på 9,3 prosent 
frå 2006 til 2007, og vi kan ikkje sjå at det er grunnlag for å redusera dette.  
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